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heceranaо en lernejoj
viuj el ni bone komprenesjke lc Instruade de nia lingve en 

lei) «Joj eatas age grava afere.. recipe nun,Kia» 1© venko de Jie- 
Kranto pli bene konturiĝas le afero de instruado en lernejaj 

J efperantino de instruistoj steras antaŭ ni plenalte.
Kial komiottitao pri instruado de ^е.уегоп^о en lernejoj cl ie 

jam faris koncernajn patojn en la porinstruista kampe*anoncad 
is en la bulteno KKK,se< rai opiniasfke la rezulto de tiu cg;; do
a. infi estro nesufifia.Kial?0k«aac tiu, re kvas- * la kiu. estroj 
n • terasigis psi lerneja afero • jfi» efi n® reaj^s al la a- 
nubcoj kaj al vokoj.Iair respondas tiuj. al kiuj ml turnis miri r— 
ekte per letero kaj enketoj .Isi situs®!® estas tute nenormala

.i •
^identiĝas nun. k t er salitaj urbaj aperas -grupoj en lei- 

Joj,la geinstruistoj ncrcstere gvidas tiujn grupojn knj ofte 
besonas nian helpon.Sed ni ankerafi ne aŭdis,teo JJ-kluboj ekesi— 
gas iun helpon al iu lernejo.KialUun ni devas lasi aŭ preter- 
peti la lernejan каврежцеее tute salo ni devas dani pli kaj p- 
li _i*  acento al *i.

L'o t ni prероюав,ке fiiy klabo bavu konkretan por eci: on. kiu r— 
espondecas pri lernejoj .Tiu reependeculan regule kontaktu ton 

. itaMMMi pn -.cj . i u шм InfMMfiM мм ■■■■ i-- 
stistiko^por nrepard.nta.uaentoj al ministerioj de klerigo gaj f*  
lne por luhi (lnternacia Ligo de ;■ pesant istaj Instruistoj).

1 un rai fundis bonajn kontaktojn kim ILII.,mitaj geinstrui
stoj jam rioevis de mi materialojn ■ ri la fgado de ILEI en la- 
rr.ujo.j tutmonde.KUn *1  bulteno osti:t.- sendata statute de TLE*

* interesigitaj povas konstigi kun ĝĴUSakte en nia landa 
speris ebleco jam unuigi la ^instruistojn en lernejoj kaj do
ri al ili pli bonan 1де1роп kaj ŝu i?-t rsi. an .is t as proponu jura nur 
fondi sovetan sekcion de ILKI, kiu MMiigM la geinstruistojn .he 
aperinta revue por i geinstruistoj Izi: doi ua gravan helpota en 
-L) ĉtruado.ui-jare ssi hcjlpt; de dek alilandaj ILEI—sekcioj sii— 

kce is abori 40 revuojn de X? ..eo 1 rsdattrlnde ili uumo no von— 
ia.lble la doganejo ne Sion ekspedas «Темп k-do I.Jalu ricevis. 

;Kiir. iai j.rovas organisi Ie ekspedadan do tiu revuo eble el Ĵto- 
igorio.

i uitaj nelernintoj Ĉi-jare ricevis la revuon "Juna Amito". 
Jtt ekspedis ^10 do ekson;-Iesaj el 2$0 ofirosoj.Kajea sekvaj j- 
sroj ni provos abteigi gia per ijojuzpefiotj niel "Paso*  afi "Hu- 
; ч yŭ; vivo*.Tial  al petus,ko fiiuj kluboj skribu al Boskva S&OD 
pboneendon porA1975 nepre ton manelr de "June Aniko*.

Uaj lHote.Ciŭj kluboj estas metataj jam nun doni al al in- 
foraonsen kiuj lernejoj estie >— instruade en la 1973-74 lerno
jaro, kien da gelernantoj lernis aperantan, kiu instruia (nomo,
4.-..irero)  jfi» ili abonis T ;•*  ". n s zinike^-r^fr aligis al E^I... 

an ^aŭdanton•

j .fct<’’ZO'.ubcev (Вопьак)
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Aktuele—5(9)
ĉielarkojn de }.-Kas±M)ŭni bone legas koj tradukas;2)0ni povas res

pondi Ĉiujn demandojn kaj rakonti pri Arbo, Jv-klubo ktp0)°ni I5ALB- 
one scias parkere versaĵojn de Zamenhof ( .epere,Ho,mia kor”), 
eldirojn pri i-movado,u,ne scias л-poetojn ktp.

jesua raporti al h-kluboj pri tiuj,kiuj plenumis eap.ekzame- 
pon apenaŭ je”6".

Oni devas PRisPAHI al Ь-tendaro novulojn pli zorge, pa
roligi ilin.

Lr unua noento devas esti stariga va de Tendara ъйТНЛКО (pri s— 
ocie aktiveco en еТ.’ЛЙ kaj dum la tendare periodo de tendara 
v i v e),kion KK ne

Prezidanto 
-rezidanto 
oekretario

jre bone konis.
de Ekzamena Komisiono 
de Йtua.kombinumo 
deEkzemena Komieinno 

instruantojs

proi ... odkominer S.5 * 
onov A.B.

ĵ ocovkin V.J. 
v.V.Khlikov
7. .D.CkVorcova
G.’ .Gercikov

A.Rogov (ftinelnicki j )
kiel p,--roilgi. oror.reaantojn?

n "Aktuale” ardigis voĉoj pri malbone efekto de paroligaj ku
rsoj dum ol-JT,rezulte multaj homoj res is malkontentaj.lu fulmrap
ide konkludas:instruisto devus «sui pli juna...
Bildo de la unua tago en SEJTten listo estae 6? homoj ( l ).Lingv
eton© estsa terure diveskolora:"kiun nomon vi havas?” - "ki ne sc
ia ,’L1 kia uruo vi venis?” - M no kota renis” (Verŝajne,ne finis 
elementan kurson afi finis пшИиивкяиксеее).
i dbvic:'; )^гех£Лапх instruantojn so». ceiape k)konatl£i kun o7 h- 

omoj (kio estas uaebkz praktike neebla afaro:dure 1Э tagoj ui ne ko
natigi» eĉ kun duono el illina havis eblecon aŭdi kiel ili legas). 
Kaj Ia dslegiterestroj nenie1 helpis en nia grava labora*

M studu la sperton de aliaj tendaroj:tiuj stranguloj-Sейoslo
vakoj dediĉas al instruado 5-ĥ horojn tage kaj havas po 2-> homoj 
por unu instruisto( !?).La pregiamo estas jam konata antaŭ .-? mo- 
; stojipedagogo havas tee on por prepari sin el instruprooedo.l ece- 
soe sr tute alie organizi la instrulaboron dum GEJT-cj*

k e ' -tendaro bavos 250 tenua!enojn,ni devos havi almenaŭ 25 i*  
Detruantojn.

ustus ietirAndekrei diversajn Cintalecajn E-k-
urs.ojD;nSporto»”Naturo”,“Anatomio de hemo"|"muziko",пР1авк1каj artoj". 
Bi parolu pri la 21aatajxofei povas ilin kunigi en kadroj de ShSIL 
kaj romi "Universiteto ao kulturo"«hi eltira lokulojn: J• V.iajburo- 
va,docento de Meva konservatorio»/.- .cvetkorfa.leningrada pentris
tino,k.e*Le  ĉefa tasko nia t iris trui. kiel rigardi kaj vidi . n,k- 
iel eŭekulti kaj kompreni nuzikon(*usto  tion oni ne lne tr uce en il
iaj ^eneralklerigaj lernejoj, iun mankon e$ la edukado de junularo 
ni devus forigi por utilo de Esperanto - doni vastan konreisaciok- 
ampen.

Reproduktaĵojn ni eksposiciis antaŭ unu tago,por Ь-kurscnoj p- 
ovu atente rigardi ilin kaj poate priskribi..! i povos uini "l ursan" 
laboron por 10 tendaraj ta3ej,ekz.,Mbikelanĝeio‘v,T’Levitan" aŭ "21- 
aetovH^.i konatigu kun pentroarto:okcidenteuropa Cde Sotto ĝis Ro- 
ckwell :;er> t), klasika hejmlanda (de Tcnecianov gia A.Benus) k; j so
veta (de K. Jaon gie !• Jabi onika ja).

Dua Ie vivo mi kolektis J.vOO reproduktaĵojn de le plej gravaj 
bildoj.Por i-tendaro mi ret.iatria 700 bildojn ae 90 pentristoj (po 
50 el fuprei■ omatej temoj).Se por unu locion© ni pretos po 5 pentr— 
iatoj,do por la tendara periodo estoa >9.uakvo,por bone кэп? 
kun pentroarto,ni bezonos 5 jarojn.

e ni konsideru la evoluon de kulturo kiel unuecan soci—polio- 
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ikai. procezon,ni,certe,flkroĉu muzikon al pentroarto (a® inverse): 
ni aŭskultos 1.(1«Gri,..-or dur. etudr.no de I?ockwell Cent,ni lipos “mo— 
viĝantul»j»"(psred.vijniki) kun*potenca  aretow(moguĉeja kuĉka),V. 
Vasnecev—en kan ftimfisij-Korsekav. agnetofeiio helpos,certe.Eoste ni 
povos viziti (se CEJT-ZV1 okazos apud Okŭ)iretjekovan galerion kaj 
la uzeor de Plastikaj artoj nome cte iuak.in en ©skvo, don «nte TIE 
klarigojn en x.£peranto(bonegs propof' ncio de la lingvo Internacia)*  
La plej kapablej estu gvidistoj*

i petas serioze pridiskuti Ie proponon dum Is /III bi.Jfc~h.onf>

♦Bogov (Smelnickij)
Tij.cpra rubriko (ShJT-Z/I)

1. Kn t'SJT-X7I о azos ekspvzicio-koi kurso de klubaj iiurgazetoj, 
do kunprenu viajn murgazetojn.

2. kunprenu al SEJ5*»XVI  artikolojn (ĉu en L-to ĉu en la rusa)en 
kiuj temas pri "* t jurio elektos le plej interesajn por la 
premio "Esperantiato-ĵurnRiisto”•

, n . .Jl-A'I ..i o encos irri f о t oai ;>€<_• ojn do ĉiuj' E JT-oj(ltf 
J' -oj kaj li-tt temoj,ekz*KG.-teamoj  ktp).Eo eetas peto al ĉiuj f- 

otoefijatorejtĉeestintaj antaŭajn EBLE-ijn: venigo kun vi fotojn ten
ebrajn, kiujn vi povus donaci al SEJI •

4,;.©ndu  al Goreerov . kaj menciu en la aliĝiloj la titolojn de 
prcl«c,oj9M iu. intencas elpeti en la kadroj de Somera Universitato.

p.Unu el la ĉefaj temoj de Ĉi-Jera Konferenco estas temo “Kiel 
organisi interesan kluban vivon”•

Gonĉarov A,(Barnaul)
Ĉetu kaj reeSu la vortaron

Gekamaradoj t La - sperantu-russj vortaroj rapidege disvendita!
l 1 riskas,ke la pleja multo tr&foe si neesperantistaj manoj,sed 
niej estontaj komencantoj,progresantoj ksj esperantistoj tusei bes- 
oneges ĝin!

Geamikoj! Ĉota Ie vortaroi, iaĉeble en granda kvanto.Ueu por tio 
kluban moron,personan >n»kiu je revenos al vi pli poste.Imiton
meritos geesperantistoj el darkov,kiuj kolektis po 10 rublojn por 

Ш pere de "Libro-per—poĉto" la vortarojn el urb—
oj.kie ne ekzistos Е-viva.o© en iu urbo la aĉetkapablo de sejmanoj 
elĉerpiĝis,sed la vortaro ankoraŭ kufias en vendejoj,rapide informu 
;1 . or.Ĉarov.

Kaj ne laste - rapida elaĉeto de la vortato garantias ĝian 
reelao; on.

Kiom grava estas la apero ae la vortaro uc . .Bokarev scias 
Ĉiu esperantisto•£ ed apenaŭ iuj komprenos esprimi sian kontenton 
per letero al la eldonejo «beti de favoraj reeloj dependos Ĉu oni e- 
laenedos plu.Do,Ĉiu esperentisto(ij.dividue)skiibu al la eldonojo 
leteron,en kiu li Mspriau*  1)esprii:u dankon,.Opeti eldoni ion el 
18 sekvanta listo:

| sinusэ-eŝparanton konversaci©-libreton;
b) E-frezeolaglan vortaran;
c) tra ;uk vajn en £ verkojn de fUEkin, «ermontov,. rylov k.a.;
d) leri olibron de Esperanto; 
eXrccl<;eni)rueo*..sp6xantrr.  vortaron de Eokarev.

/arfia jne la klubestro devas gvidi,kiu klubano kiun eldonon pa—
, t u .La edi eso de Ie eldonejo troviĝas sur la 4-a paĝo de la vortero.

1.F.Danovskij,  .Gonĉarov
1©granda aldono el la artikole de
1.Cibulevskij "histerio de SEJM -
- zorgo de ĉiuJ**( H2." t£4{8)

etudr.no
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Ciuj esperantistoj jam komprenis Ie greveco» de la fendo «n 

■.. л la Lii; t oii? • . C._ krom if»vvxoprll? historio de <E,«-ir
oj,pionirtendaraj ktp necesas kolekti le ceterialojn pri la 1SJCT- 
-oj(bzp«rentistaj studentaj konetrutafiiaentoj) .Tio estae tze grava 
se rui per ni|seĜ ankaŭ por la sekventa generaciо•Mon nia junularo 
jam ne novce vivi aan "tria яевевtro”,fiiuj strebas al la partopre
ne an S&T-oj,des pli ko Esperantista SET oftas onika en nia lando. 
) i, veteranoj do la ESKT-oj,devas konstante cueteni tion fii strebon 
kaj propagandi la ideon de й-KonstrutefimentoЛ1 eatas la plej gra
ve el Ĉiuj niaj ii-ar«rfiij.Kaj kiu,ekzemple,el aktivuloj sciao ton 
pri йЕЯЕТ-oj?

Duno la flamigantaj no perdiĝis,eblas filon kompili kaj ordigi. 
La ekzisto de kvar EL о-oj - tio jata formas inter usan, unikan porte 
on do la historio en nia movado.

Mi mem kun plezuro kompilos la materialojn.£iu valse helpi,bo
nvolu.

. .. rnetanina (Ivanovo)
Estimate kamarado Gonfisrov!

M tralegis en la klube Vissi artikolan pai estonto da SBJT.71 
proponas krei du SSJT-ejn (sed kial SLJT? - tiaj tendaroj devos Et
ernigi НЫТ - Mogi on a Esperantista Junulara Tendare)./! volas apar
tigi esperantistojn de Sovetunio.Per kia Jfi volas tion fari?Por fce 
esperantistoj de oriento malpli bone konu okcidentajn samideanejn, 
kaj fc ononcantaj «ute ne konu unu la alianTVi opinias,ke,male,nece
sas interproksimigi esperantistojn de sovetunio,havi komunajn sor
gojn, interesojn,problemojn ktp.

Ni ĝenerale ne tre bene komprenis siai ekestis la demande pri 
uu apartaj tendaroj.Sajne filo kojbenciĝii; post /ia artikolo pri ne
sufiĉa laboro kun komencantoj en fi£J' -x/.Ankaŭ aperis logika prop
ono - organizi samloke duan tendaron speciale por komencantoj dume 
la antata estae poa spertuloj«Tiu propono estas ŭiskutinaa,ded plej 
bone,liaopinie,estos plilongigi la ceupem de tibJT - tien sufiĉos 
pro^reneroj por kociencGntoj kaj por K-popolenoj (je vere,nun oni 
vstnradas multegajn kilometrojn nur per 0-12 tagojn).Soa kiel du 
diverlokej tond^rojTcu tial,ice pio gir-i. iaj votur-dieta^coj "estaa 
Malplena la monaj •"?! i certe корргогшз sioorlenojn,sed ĝis nun ili 
ia ne timis langan vo jor, okzon Ie,'^arneulanoj Ĉiam ostis la modelo, 
aj fili por fiebaltenoj tute ne eetas interese konatiĝi kun Siberio? 

Krome,nia sperto sontias,ke homoj plej ofto ne veturas en la tend
aron ne pro aanka de mene, sed pro menta da tempo.pro malkondicso 
do ..JT-a tempe kun la ferioj ktp.) i dabra,lce oblas sukcese organ
izi Зевегап Universitaton. Pedagogian seminarion,tradukistan kurson, 
poezian vesperon ktp en tlaj apartaj tendaroj,kaj kion ni faru kun 

’ la Kanforenco?Certo,ĝin ne eblas dividi.Kio de ĝi okasutOb aoso i- 
ntei Oriento kaj Okcidento?fiaa aperte malfacilaĵoj por aktivulaj, 
fiai ili devos veturi kelkloken.

Sun tuta jaro atendas ni la renkonton kun geamikoj en 3EJT,kaj 
Vi proponas disigi ninlNi,gosfanoj,ostas tentaci!!

komisiito de Ufa ‘E-klubo V.Belove (Ufa) 
Ussie! esprantisto! fianboreas

6^ geesperantistoj el ek uralaj urboj dum la majaj festoj kun
venis por REVU-9 en Sverdlavsko.hela vetere,interesa urbe kaj gas
temo de la mastroj kreis bonajn kondiĉojn por la sukceso de Ie re
nkontiĝo.

Komence de la kunsido la ĉeestantaj kluboj mallonge raportis 
pri sia agadotcverdlovdko - 4 prelegoj,ekskursoj»Coijabinŝk - rad
ioelsendo, E-kurooj ferestis iliana - 10 prelegoj, organizo de REVU-8, 
internacia ekspozicio de infandesegnaĵoj,5 artikoloj,2 kursoj,rad-
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ioelsendo;Birsk - вtando pri SEJT-KV kaj ESKT-4, luu eoj por komenc
antoj kaj progresantoj,kGS,konkurso de bala lega do,prelego an lin- 
ggisiike r ondeto;Uf& - китeoj paz komencantoj kaj progrosantoj,pre 
elegaorio pri la Historio de L-movado*lecionaro  en "Leninoc",axti
koi oj,eksterklabaj aranĝoj,prikluba filmo;Ĵterlitg^ak - 3 korsoj» 
konstanta stando,ekskursoj,gazetanonco,iiŭ:aTrvat - du vesperoj,pre— 
lago,korespondado.organizo de triurbo renkonti^,artikoloj, kursoj;
'jumeni - murgazetoj,prelego,artikoloj,kursoj ne estis.

^ctis farita ĝenerala trarigardo de K-eventoj en Sovetunie dum 
la lastaj monatoj»artikoloj en "Vokrug Sveta","Ogonjok","Znanija - 
sila","Krasnaja zvezda",aparo de -ruda vartaro,publikigo de E-ku
rso en la Kszafte junulara ĵurnalo, gratuloj al la 17-a kongreso de 
komsomolo kaj ricevita danko,resultoj da socialiste konkurado int
er E-kluboj,organizo de SEJT kaj Konferenco de Н&Ш.

Lofi propono de Ufa K-klubo estis unu&nir.e akceptita kandidate 
al SEJM E-grupo de Salavat,kies adreso estas»4532GO,Batkirio,Sala- 
vet,poŝtkesto 4,filiel ufimakogo kluba Esperanto (ĥEJ..-representa
nto Vladimir Zibenkes.telefono 30->6 de Galinc loltdrackaja).

Per novaj esperentistoj estis eksponitaj ĝeneralaj trajtoj pri 
«b .Iuj novaj proponoj koncerne ties programon ne aperis.

Ко .г; fidiran diskuton elvokis la problemo do aĝo en S EJ id.Beln.c- 
ipe REVU—9 esprimis sin por konserve de SEJM,plijunigo do la gviĉ— 
entaro,intima kunlaboro kun veteranoj de la junulara kaj ĝenerala 
E-movado.Tamen piuzej novaj aktivuloj esprimis sin per transforme 
de SEJM al SSI!.Aliparte kelkaj malnovaj aktivuloj insistis pri du 
note apartaj movadoj- junulara kaj naljunulalb.

Koncerne la poenton sistemon,oni esprimis sin por duobligo de 
poentoj por la intemacia korespondado ekde la nova intertendara
jaro.

Oni proponis,ke la informilo estu nur "Aktuale".fia "Akordo" e- 
peru gazetaj eltondaĵoj kaj litera tureĵoj.

Fine de la kunside parolis pri gran^tikaj demandoj 30-jara ve
teran» E.V.Polaemen,kiu,interelie,donacis parton de sia S-bibliot- 
oko al novaj uralaj E-kluboj.

’ Granda gojo por Is partoprenintoj okazigis E-rusaj vortaroj, 
kiuj aporia grandnombre on librovendejoj do Sverdlovsko ĝuste ant
ee la IUVU-9.

La organizantoj preparis bonegan distran programon:piediran 
kaj eOtobusan ekskursojn tra la urbo,viziton al koncerte de orgena 
nuziko,bankedon,viziton al biblioteko.Oni disponis pri benaj bete
loj “

Kiam la aktivuloj de Centro-RUfeia regiono decidis organizi la 
11*an  renkontiĝon en arbaro apud lula dum la unuamajaj festotagoj, 
certe neniu antafividia,ke en la planojn de esperantistoj enmiksi^ 
ĝo^... Avo Ftoste.Jam eblis fingrokalkuli la tagojn,restintajn ĝis 
la Renkontiĝo,sed la neĝo en erbaroj kaj minusa temperaturo tajne 
tute ne intencis malaperi.

Cu en tiaj kondiĉoj povus sukcese pasi renkontiĝo en tondoj? 
Cu ne estus minaco,ke oni diskurus jam post la unua nokto?Kaj cu 
tiuj,kiuj tamen restus gie la fine.revenus hejmon sanaj (inter la 
aliĝintoj ostis erkaf lernantoj )?ŭirailaj demandoj evidente maltra
nkviligis multajn - kaj la organiaantojn-tulanojn,kaj aliurbanejnS 
Pridiskutinta Le situacion,moskvaj esperantistoj esprimis pretec
on tra spreni,se necesos,le Renkontiĝon en la Ĉefurbon.

Liam venis la konsente telekiauo el Tula,en nia dispone estis 
nua semajno,kaj necesis urĝe solvi vicon da organiz-teknikaj prob
lemoj.Tro aktive nin helpis Viktoro Hjabinin»kiu speciale venis 
el Tula por transdoni Ie kolektitan monon kaj aliajn necesajn at-
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ributojn.bed la Ĉefon parton da la laboro komprenebla davis fari 
moskvanoj mau*

Non mi detiraa prezenti,kiel ni solvis la plaj Ĉefajn probis» 
mejn.Similaj situacioj povas ripetiĝi aliloke,kaj la problemoj fi
ŝtas ripaj,do espereble al la legantoj estoa utile preni iom da 
nia aperte kaj lerni ol niaj oraroj,kiuj en tia hesto estia ja n- 
eeviteblaj.Do la problemoj eatis jenaj:

1.Informado • Ricevinto de Rjabini» la adresojn de la 
aliĝintoj,la 25-an de aprilo ni dissendis al Ĉiuj pli-malpli det
ale? infarmilon•Tfcsien poste evidentiĝis,ke no ĉiuj ricevis ĝin g- 
ustetempe - pro la ?nte^festa trolasAiteoo chs 1« petto.Iuj aligi
ntoj venis al la Renkontigo,eksciinto pri gia transmeto el hazar
daj fontoj,iuj entute ne operis ĉe ni..Supozeble la lastaj veturis 
al la antaŭe planita lako kaj neniun tie trevis(eraro de tpianoj: 
ili ne lasis tie deĵorantojn)«La kotizojn ili poste rericevis,sed 
tio ne povas esti granda konsolo.Avidante»pli racio estus dissen
di ne leterojn,sed koncizajn telegramojn kun indiko de telefonoj 
por pli detala infmumifo.

2«K unvenejo .La problemo solvigis bonorde.Ki ricevis 
permeson uzi liberajn ĉambrojn en la Kulturaomo de medicinistoj.Do 
la Renkontigo pasis plejparte en nia klubejo.

jJ.Pr о ь i ame • *ar  pluraj antare planitaj arangoj ..preci
pe sport-turismaj,ne povis okazi en urbe medio,ni devis .referi la 
programon adapte al la novaj kondiĉoj«Tre bonokaze estis apero de 
la longe atendita L-ruaa vortaro de E.A.Bol srev.Tio stimulis nin 
dediĉi la Benkon! ifon al Is memore de la elstara esperantisto,ki
es ?O-jara jubilee estas celebrata Ĉi-jare.ii arangis tiucele pr
elegojn de A.Harkovskij — pii lia vivo kaj agado,kaj de 2.Kuznecov 
- pri L’,A.Bokarev kiel intorlirgvisto.Okazis talena melfermo,dum 
kiu la Renkontigo» varme salutis moskvaj L-veteranej.La 1-an de ma
jo pesis festa vespero kun diversaj disiroj kaj gajaj entreprenoj. 
Viglan intereson da la renko?*  tigenaj kaŭzis loterio .Speciale por 
komencantoj ni organizis rudlinsvan oran:proleton de B./.Tokarev 
pri ^-literaturo kaj disputon pri defendo de Ks:>eranto kontraŭ 
diversaj atakoj koj misopinioj. я1гЬЧу»1Дт»д h«.
Vija okupon:dum laborkunsidoj ni priparolis divergAjiLantarafl^jt» 
probl&anjn^ds -^uavb^u_fie_reclona,lanafi__kaj eĉ en menda skale.vi
lie;© necesFS diri pri leprezidantole sT.Jii / .'SbnĈarCV, kle s ^pert
opreno ege vigligis kaj la seriozan,kaj la distran parton de la 
Renkontigo.

4.P  о k a t e d о • El ne povis instali la gastojn on iu moskva 
hotelo fcek trovi komnanvenan komanlogajon.Bo ni amasigis ilin en 
du logejoj surplanka,kaj la i-on da majo post la festa vespero rn
ultaj restis nokti en la klubejo.Bedaŭrinde,kelkaj gastoj pro mis— 
kompro»© venis sen dormosakoj kaj kaŭzis aldonajn zergojr. al ni 
kaj al si mem.

>.K u t r a d e • Tiu probleme nin ne eubarasis,Ĉar la apudaj 
urbaj manĝejoj funkciis normale.

ialgraft ke ĉiuj ĉi problemoj estis pli-malpli kontentige sol
vitaj,parto de la partoprenintoj esprimis malkontenton pre la tra
nsmeto do la Renkontigo.Iaj jnta₽s®iaopiniie,k» pli bene estus langi 
ne la lokon, sed la tempon kaj kolektigi la 9-an de ma je. famon ja ne 
Ĉiuj •kiuj aligis por la 1-a,estus вале liberaj la -9-an.La debatoj 
pri tiu iemo finigis per la Akcepto de la kenpnaviisa propono,ke 
post jare la Lonkontigo nepro okazu en apudiula «rbaro,Jam sendep
endo de la veterkondicoj.

Malgraŭ la malglataĵoj kaj preterlasoj,dne la Renkontiĝo reg
is vere esperantista spirito de entuziasmo kaj amikeco.Tion kons
tatis enkpft kosencantojjkiuj esprimis siajn inpresojn Ĉe la farme. 
Do ne nur dum romantika tendumado en arbaro,sed. ankaŭ on kvarmura 
urbe atmosfero esperantujo restas Esperantujo.

iGste,iomete ca statistiko.Jeakvaj esperantismoj ĉeestis 29-
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-ope,el Ivanovo venis 22 gastoj,el Tula - S.Ĉerkov - b.TiJĈvin -3, 
Koi oma kaj Eleve - po 2,Giktivkar, Barnaul, Doneck, lafiackala kaj 
SarektaĈ - po 1 «Kateto - 80 por conoj el 12 urboj»

V.Aroioviĉ (Moskvo)
Le XI Cfeiitro-kasle Hemiona ^sperort^- .er.k.ontino

Dum la majaj fratinaj юс tefKiha sknxix кж XX XKKKJ.ŭ± festo
tagoj en la ĉefurbo okazis la XI-a CHRbL.ui estis transmetita ĉi 
tien el Tula kelkajn tagojn 3ntoŬ la festo pro la malbona vetero, 
ler neniu estae novaĵo,ke le printempaj RR eetas organizataj spec
iale kaj plejparte per komencantoj,por venintoj la unuan fojon en 
bsr>eirnLAjon,por ili ekvidu niajn subigojn,tradiciojn,konatiĝu kun 
neordinaruloj,provu alajn fortojn en la lingvo,kiun ili penegis 
ellerni dum kelkaj monatoj,ĝuu la JBHaedion.Ciu komencanto kun emo
cio kei maltrankvilo atendas sian unuan en la vivo E-ronkcntiĝon, 
dos pli. tee dura tuta >xxxsMa lernojaro ŝi(li)multe aŭdis pri tiuj 
Ĉi aranĝoj.

"iu bena instruisto,kursgvidanto,kunpreninta siajn "kokidojn" 
al ilia unua Iv-aranĝo,travivas kun ili ĉiun novan vorton,diritan 
Draisa';.,programeron. *.

Kion ni velas <liri?Le organizo de tiu ĉi E-renkontigo ne astas 
l eĉ kritikenda.La XI—a CiutiiR malsukcesis.malgraŭ ie multi: ombreco (ĉ. 

90 persono j)kaj abundo de la gast oj (“arkov, Doneck, Kie ve, TiHv iu, Sa- 
l raktaĉ,leĉackale)«La programo eatis ture ordinara,simpla vagabond

ado, babilado»nenionfarado rabis multe de terapo.La ĉefaj programer
oj x.e estis proponintaj ĝis la fino .cpeciale por komencantoj nenio 
estis preparita.Se laŭ la iniciato de Ie Markova kaj ivanova grup
oj ne estus orbanizita la komuna lignofajra en la apuda al Itora Si
li ovka arbaro,mi dubas,ke ĉe l^koraencantoj kaj nultaj aliaj restus 

'bonaj reromoroj "pri la tagoj pasintaj"... Almenaŭ multajn kantojn 
Icaj ludojn ili eksciis dum la kelkhora ripozo ĉe la lignofajro.

Kion utilsr denis cl la ^artoprei intai tiu ĉi ERTSt oni ion 
akiris,do en tre eta kvanto, ом. vo ĝenerale eetas ne konvena leke 
por ^-aranĝuj,des pli por tiom grandaj,kun komencantoj,kiujn la 
granda urbe duro allogas pli el esperantistaro.Ce la organizintoj 
ne volis,ke la RR fiasku,necesus inviti nur aktivulojn(ili ne bez
onas amuzaĵojn)efi transmeti ĝin je kelkaj semajnoj.La Ĉeforganizi- 
ntc ĉe tiu Ĉi aranĝo k-do Aroloviĉ /. multon prenis sur siajn ŝul
trojn kaj,certe,ne pensis pri plorirdsj kопвсГоепсоj.

1 bone memoras.kiel pasintjare post la IX—s ЗкЙВЛ en apudko- 
loianaj ĉirkaŭaĵoj miaj gekursanoj ser.interror rakontis pri sii j 
neforgeseblaj impresoj.Kaj ĉi jare ili presksa silentas.

Kiu pesas konfirmi,ke post kluĉi printempa ORRER kelkaj komenca
ntoj ne senrevigos pri la movsdoĴKai kiel sentas sin la sep vite- 
bskan(in)si,kiuj,veninte al ¥elegoĵ(la eksloko da la IX CRRSR),n- 
enlun travis,kaj tranoktinto en la leka milicejo,revenis hejmon? 
Kiamaniere la kŭragvidantij о .Kakoĉina agitos ilin nun al pluaj 
vojaĝoj,renkontiĝoj?Al rai,ekzample,estis sge honte antaŭ ĉiuj ko
mencantoj ksi niaj karaj gestoj pre la simile renk■antigo,kvankam 
ml Жа estis ĉi foje la organizinto!

"i eldiro ne eatas nur mia subjektiva olinio,mi ne scias,ĉu 
rastis kontenta almenaŭ unu esperantisto,partopreninta ne unu E—, 
oranĝon.

Jen, karaj gekauuiiadoi
bble rai iomete okre elpr sie,sed rai proponas tiun ĉi RE—on ne pri
te ksi en la sockonkuiadejee tio ne eblafc,d»ni nur kelkajn poentojn 
(pro Ie ranameto).

.Smetanina (Ivanovo)

preparita.Se
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ija ^-renkontiĝon de siborianej organizie esparantistoj de Ustj— 
Camanogorsk.bia Ksperantujo sittis fore de la urbo en unu el pioni
roj tendare] en la /Itaja] aontoj.li jaa kelkfoje printempe renkon- 
tigie en Uetj-Kamenogorek.Tiuj renkontigoj rioevis eĉ apartan nomon
- MU/SR ('rtOntar-Ulbinka Ĵ.eperantieta #enkontiĝo).Ci jero estia jam 
la V-a MUSH.La, renkontiĝon pertoprenis 4Q esperantistoj el 5 «iber
iaj urboj»l6 mastroj,Barnaul - 13,lovoslbirsk - 9,0msk-1,airjanovok

i-r vetero Icaj naturo kvazaŭ ĝojis pro nia venofla sune varme r- 
idetie al ni,kaj le erboj karesis lacokulojn per la verde foliaro. 
Stonaj rokoj,kovrigaj de herbe,klara akvo en Is impeta rivero,arba
raj censejo]... Vera paradizo.Juj eĉ kuragis noni la lokon "sovage 
Krĵn»".La kondiĉoj estis plej konvenaj por ripozo kaj laboro.

La tempo pasis ga jei'Ciu t aga j sportaj ludo j,ekskurso ею la mont
ojn, festa vespero kun dancoj sub la ora stelare,tiuvespera fajre ki
un kantado.Ĉarcoj,bakitaj terpomoj... Kvasto» nokta malvarmo ne Se— 
reis,ĝi malmulte influis generalan humoran.

Sed ni ne nur ripozis .lin du tagoj ni po 4 horoj dediĉis al pri- 
parolo kaj d&lvo de kelkaj problemoj.Unue eatis presentitaj raportoj 
de i-kluboj pri la poatnovembra agoperiodo.La reportado» ĉeestis 
ĉiuj partopreni»toj,eed poste kunsidis nur aktivuloj.hi kritike 
analizis la enhavon de "Aktusle”.Olii esprimis kontenton pri ĝi.La 
kajero farigis vera tribuno de nie movade.' «tis unuanime e kmentita, 
ko nur ед "A" aperu problemaj meterialoj,sed "Akordo" enhavu nur 
materialojn el gazetero kaj literatura^©jn.

La partopreiiintoj de la renkontigo substrekis,ke korespondado 
estas grava kondiĉo de perfektiĝo en la lingve kaj de resto en la 
ŝovado.Pri poentiga de korospondeligoj ni repide ellaboris komunan 
epiriionjĉiu kour.trrte klube ligo koeIu 5 poentojn,kej 5 personaj - 
1 poenton.Venia eĉ propono taksi oftecon de IsterinterŜanĝo,aed tiu 
Ĉi idee ricevis tiujan generalan rezignon.

Ardan diskuton Inter le partoprenintoj elvokis la problemo SKJM
- Eli.Car la seminarion ĉeestis reprezentantoj de adversaj genarac
io j sestis 4G-jaruloj,mezaĝuloj G7->0j) kaj tute "verdaj" esperent
isto j, tial la opinioj estis multkoloraj kaj ofte eĉ kontieĉdiraj.ij
aoj proporcia, ke junularan movadan povas partopreni homoj gio la po
jara aĝo,la aliaj kontraŭdiris»junularo estu nur homoj,havantaj ne 
pli ol >0 jarojn.La triaj proponi» lasi ĉion tiel same,kial gi est
as iun,tio estas,ke en la I omitato restu la ssmej homoj,kiuj estas 
nun,ĉar ili jai trapasis f>^iaxxkxai7.ekv«Kif±i±xhrvxn; grratsn tiel 
fajron kiel akvon,ili havas grandan sperton pri organizaj aferoj, 
havas personajn konatecojn ( kio nun ne malmulte gravas).scias gvi4 
ĉLi.baae pri la fakestroj kaj klubaj prezidantoj .Eeo, se ni "forpelas" 
la veteranojn,eksigos ilin,ĉu ni ne restos sur arbo,subhakita de ni 
mem?“u ne velkos junularo,renkontinte jam unuajn malfacilaĵojn?

La "verdaj" insistis pri tio,ke necesas pli frue laborigi geju
nula, jn. ŝargi ilin por diversaj taskoj,per ili pli aktive apartiĝu 
kaj atingu sian ^-maturecon pli frue.Gei nun,Ĉar ĉie postenas agul
oj, junularo simple fidao ilin kaj pasivigas pro nenionfaro.Ju pli 
frue gejunuloj komencos aktive agi des pli rapido ili spertigos kaj 
кар.-blos gvidi kaj solvi gravajn problemejn.Tian ne aŭdiĝos plu pl
endoj kaj esprimoj similaj al "kiam vi ekhavos almenaŭ unu bebon,t- 
iam vi komprenos,kiom kostos la agado por kaperanto".Kaj fakte nun 
estes tla stato,ke kapablas bone labori preskaŭ nur esperantistoj, 
atingintaj Is hehehevan eĝon,t«e. tiam,kiam la plej malmulte da te
mpo povas dediĉi al Lspezanto.i©r eviti tion necesas altiri pli ju
najn fortojn.K-do B.AnoĈin (Uatj-Kamencgorsk) opinias,ke la komitata 
usno,fakestro ktp. ankoraŭ dur. sie postenada serĉu al si anstataŭu» 
nton el la plej kapablaj gejunuloj(eble eĉ en sie urbo) kaj dum ie 
periodo transdonu al li sian sperton,instruu lin paz transpreno de
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la po-tene.Tlo estacienkonduki kandiditecon por la postengvidoctoj•

Mezalto de le defina kaj ekfe disputo formigis komuna opinie: 
39 jaroj ne estae liaa sge por junulara b~l&bexo,eed. nececas pli 
frue altiri tretejn fortajn.La aguloj ne estu "forpelataj",sed ili 
gvidu diversajn fagojn,servejn,helpu al junularo per konsiloj kaj 
komuniku al ili sian sperton.

X- cle nan dor, ĉu nia inovado havu titolon £.t; efi SLJli^ni solvis 
voĉdono,El la ^eestintoj voĉdonis iv hemoj:7 eatis por 1© konservo

, > - por SEM.
Ii akceptis la proponon de k-do Anefiin pii kandidateco kiel 

trafe kaj rekomendas al le LJW -Kenfarenco ĉiuflanka priparoli tiu- 
n-Ĉi ;ropanon,urme le proponon de k-do V.SibiicevCLovosibirsk) es
plori каЛ solvi la tuman don pri tiel nomatai klubej-sputrikoj.

/ntara le demando pri du tendaroj ne estia nardata per silento. 
Kvanteto la decido ne eatis unuanima,sed la piega multo subtenis 
le iceon,La tendaroj ok&2U diversloke kaj en diversaj tespoj.La Ko
nference estu ei la loke de la dua tend’ io kaj sntafiu ĝin. Kornita te
noj leti eblece partoprenu afi la unuan efi la duan tendaron.Ln rezul
toj de la unua tei daro estu priparolotaj dua Ie Konferenco kaj in
fluu al le dus tendaro.

Kial tamen du tendaroj?*?!  estas tre malfacile ligi siajn fer
iojn al la teepo de tendero,kaj de du tendaroj estos pli da eblece 
trafi unu el ili;ĉar multajn malagrableĵ®jn kcCsac la mona flanko, 
Sni en okaso de malsukceso de unua tendare estos Ŝanco partopreni 
la duan.Kaj ne laste,en pli malmultiombraj tendaroj estae pli faci
le organizi laboron kaj dediĉi pli multe da tempo el progresantoj, 
li opinias,ko la propone pri du tendaroj indas pro vengi/spe rentisto j 
de Lstj-I.amenogersk pretas esplori la eblecojn organizi tendaron 
kaj raporti pri ili al Is Konferenco.

Dum la diskutado pri du tendaroj unu el samideanoj eldiris pr
oponon taksi no nur partoprenon en л-tendaroj kaj renkontigoj,sed 
siikaŭ la trabe t uritan distancan ĝis la loko de ilia okazo. £od le 
Bemir.crio opinias ĉi proponon neserioze.

La seminario gaj la renkontigo pasis bone.Tamen ne ĉio estis 
tiom escepte bona.Teras pri komencantoj kaj progrerafct|j.Pri tio si 
voloe nun iom paroli.Inter spertuloj ĉiam estas tiaj homoj,kiuj t- 
rsvae ian strangan ±ккжхгяяж plezuron en krokodiiгdo.Ili kvazaŭ ne 
sentas respondecoj, pri grava d vo paroligi komencantojn.Se ĉeestas 
grupestro aŭ prezidante,ĉio estas en ordo.Sed npenaĈ Ii foriria tuj 
ekprosperas krokodilado.Estae dfi nekopreneble,ĉu E-parolo estaa ne
cesa nur al la estro?5u nur li bezonas la "verdan reapubliton*?Kien  
ekzemplon hevas lr kemencentoj on niaj -lupojTCu ne kaftane ni po
tencialajn krok©dilojn?Tre tuta jero oni perolas en sia gepatre 
lingvo krom tiuj neoftaj okazoj,kiam estas klubaj kunvenoj afi I-r- 
onkontigoj.do ĉu ankaŭ ilin uzu ni por prektiki.,• le gepatran,koj 
Kaperonta restu nur por fan8tikuloj?Eial tiom bela kaj riĉa lingve» 
ostente elstudita restas "morta trezoro*?

kalvera lafi mi estas la pozicio de kelkej esperentintoj,ekzem
plo ae V.Libircev,kiuj venigas al E-renkontiĝoj komencantojn,sed 
tre diligentosvere okupigas pri ili.Komencantoj le unuan fojon tr
afis en -medion,al ili ĉio estas neva,пекиtima:nekonete (fekte ti
el ja eatas) lingvo,nova loko,ebando de nekonataj homoj.Krome,ofte 
ankafi la komencantoj mem la unuan fojon estas kune ekster ^-lecio
noj. n tiaj cirkonstancoj ili certe sentas strebon esti pli proks
ime al konataj per eonoj.Kei j sankte aevo de lr grupestro estas ĉiam 
apudi,£ed se la trupestro okupigas nur pri sia persono,pri veterg- 
uo kaj neturobservo,ao eetas klare,kiu lingvo regas en la grupo 
kaj kien praktikon ricevas le komencantoj.2ed k-do Sibircev opini
as male,ke la utilo estas grandetno grevas,ke Is psrolprektiko ent
is melriĉ^?multe pli gravas,ko "oni konvinkiĝis,ke la lingvo estas 
vivkapabla,kaj omi povas en gi libere esprimi siajn pensojn".Jes. 
eni. ed Kubikaĉu subite mi ne sentos,ke malgrada! mi promeaita libera 

komencantojn.Se
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pai aled» jam peet 6 monatoj ,mi oreskefi nanian komprenas nek povas 
r»ar®li»*u  Tie trafos min senrevigo pri la lingvo?

Tion necesas konsideri duia ком tiede cte ve t вг grupo» Oni veturu 
ne por ripozi kaj unue ne por ripuzisprirtenpe la ĉefan atenton tr
ovas posedi komencantaj•

V.libel (Barnaul)
anoncoj

I Lofi sciigo ol SSOD venis ne tre multaj mendoj por abono al
”'.■<• зГа vivo’’ kaj "Faco” por Ie 1975 jaro,Gvidantoj de la kluboj 
afi grupoj afi isolitaj espere atistoj,vi riskas resti son la revuoj 
kaj «.-.alhelpi pligrandigon de le gbonkvanto de Ĉi revuoj en USSR.6- 
enprokraste sendu al SSOD leterojn,en kiuj incitu la kvanton de la 
revuoj, kiujn vi kapablas elr-bonl por la 1975 jaro «La adreao estaa: 
koekva K-9,pr «Kalinii e , , sperento-kon»issija,Kuzneeovu V. .
II Kiuj desiree okupigi serioze pri interlingvistike kaj esperant
ologio sur scienca bazo,turnu sin al k-do Ruznecov Sergej NikolaJe- 
vŭĉ,105050,' oskvt,ul.Gorjkogo 19-6?•

Soĉi» k® 14-an de aprilo memor» al 57-ĉ catreveno je la forpaso 
de ria genia majstro d-ro Zamenhof en Soĉi okazis en kadro de nuna 
tutlanda balote kajiper jo veepero rdb Le titolo "Zamenhof - batala
nto por paco kaj enateco inter popoloj* ’»i n unu el ?gitsalonoj al 
neesperantista publiko eatis prezentite prelego, siavanta la supre 
menciitan. tejaen.Fost la prelego junulara grupo de nia E-klubo prez
entis koncerton. ..i vesperoj: estie akceptite kua multe j aplaŭdoj «Kr
ome partoprenantoj de L-renkontiĝoj rakontis siajn impresojn pri 
eksterlandaj vojagoj.^ekvic multaj usEiandoj.

V.Bevralov,prezidanto de L-klubo 
en loci.

De le redakcio
- Al ni venis sciigoj.ke en iuj urboj klube/stroj ricevinte Aktu

ale'’ ne lege fi gii al aktivularo de la klubo afi legna mii. Imume ĉef
ajn artikolojn.Ni devas rimarki,ke pro tio perdigas la senco de "A— 
ktnale” kiel informilo kaj tribuno oo cuu.. •

Klubestroj kaj grupevidantoj tLegu regule artikolojn de "Aktuale" 
al vioj klubanoj,uzu la ideojn,esprimitajn en "Aktuale*,por  >li tr
afe labori por Esperanto.Diskutigi^:jn artikolojn ol.akutigu inter la 
nktivularo lu j sendu la reelojn al la redakcio.

uitaj aktivuloj restas cume nur legantoj de '‘Aktuale",nenion 
kontribuinte al *1в  enhavo.Jen e.-.- a le statistiko de la kontribu
aĵoj al "Aktuale*i-9:Barnaul  - 2O.Ufa - 6,Vilnius - 5.Herkov - 4, 
leningrad - 4,Ivanovo - 5,Hmelnickij - 5«fO£kvo - 5,Tifivin - . , 
Soĉi - 5»Itoneck - 2.kaj po unu kontribuego el: Riga,Kirov, fula, 
Kujbiŝev,Omsk.Novosibirsk. ntula 65 kontribuaĵoj el 17 lokoj.

ti kio diras la ciferoj?*u  ne fiajn?s al vi,ke "Aktuale" kvaz
aŭ estas verkata nur de Barnaula -klubo?cu ne okazas tiel,ke ric
evinte fregan numeron de "<ktuale" kaj traokulinte ĝin,vi volus d- 
iri:"Denove tiu Gonĉarov!" afi iel simile?

li pete atenti tiun fenomenon kaj pliaktivigi vian kunlaboron. 
A.Gonĉarov,prezidanto de SLJMj 
/.Sbe1,redaktoro de "Aktuale”

^-g SBJM-kpmitato decidas
1) -е oritato de . J- esperigas grandan dankon al la organizintoj kaj 
gvidintoj de la 17 Studenta lonstrutaĉmento gekamaradoj Saafiiaat iiu- 
talov(taĉmentestro)el Tafikent kaj Smetanina Svetlang (komisaro) el. 
Ivanovo pro ili bona aboro,dnnk’a kiu я Si±’-1 F sukcesiaj
2) decidis 8Ĉeti por SEJM unu proteb an kaseton magnetofonon (а Л..a
Saght=efata fako)1 - „E ‘1ИМЙД1я en JIikaa_(k •' : ; fianci t >r agrafon -я: я nova




